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Construção integral de raiz: 

- "À porta fechada" ou "Chave na mão".

A Aresta Pitoresca Construções, opera no sector da Construção Civil, mais precisamente em 
obras “Chave na Mão”, reabilitações e obras particulares, atualmente no distrito de Viana do 
Castelo.

Somos uma  empresa de construção civil em franco crescimento mas com os pilares de base 
muito bem definidos: Confiança, Rigor e Qualidade.

Uma empresa de construção civil jovem e atual, mas liderada por alguém com mais 30 anos de 
experiência em construções de qualidade no mercado Sul Europeu. 

Contamos com centenas de obras e construções, realizadas na região sul da Europa, das quais 
muito nos orgulhamos e que se traduzem na grande satisfação dos nossos clientes.

Temos uma orientação de longo prazo e procuramos ativamente clientes e parceiros de negócio 
com quem possamos estabelecer relações comerciais estáveis e sustentadas.  Fazemos de cada 
cliente um amigo.

Dispomos de uma equipa de trabalhadores dedicada e adaptável, num mundo construtivo em 
constante evolução, em que cada empresa se concentra cada vez mais no seu “core-business”. 
O nosso é a construção de moradias.

Construímos  edifícios  de  raiz,  mas  atualmente  são  mais  moradias  e  vivendas,  desde  a 
terraplanagem,  as fundações, e todas as artes da construção até aos acabamentos finais.

Executamos  estruturas  de  betão  armado fornecendo  toda  a  cofragem,  escoramento e 
equipamentos necessários. 

Dispomos  de  profissionais  especializados  para  trabalhos  de pedreiro,  trolha,  carpinteiro, 
ferrageiro, manobrador de máquinas e encarregado geral com vasto conhecimento em projeto.

O  profissionalismo,  a  competência,  a  versatilidade e  motivação dos  nossos  colaboradores 
formam o aspeto central dos objetivos da nossa empresa.

https://arestapitoresca.com/


Sempre  fieis  aos  nossos  valores,  ambicionamos  continuar  o  nosso  crescimento  sustentável 
mantendo sempre a qualidade dos nossos serviços.

Serviços e materiais de construção:
Pedimos aos nossos clientes, presentes e futuros, que como nós, apostem sempre na qualidade 
em detrimento do preço. É mais salutar e melhor para todos.

Temos como objetivo concretizar os sonhos dos nossos clientes e ajudá-los a construir o que 
sempre desejaram, com a máxima qualidade, garantia de um futuro melhor.

Falamos diretamente consigo:

Se também está de acordo com estes objetivos e quer iniciar ou remodelar a construção da sua 
casa, moradia ou vivenda, fale pessoalmente com quem sabe. 

Ligue-nos!

Tel.  +351  92 774 66 67   -  Fernando Pinto

Muito obrigado.
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